
 

 
 
 
 

 

 تباطی قضي ه بررسی تطبيقی عنصر ار

 )از ديدگاه امام خمينی و عال مه طباطبائی(

 اکبر عارف علی
 )نویسنده مسئول(

 قاسم عارف

 چکيده

کي از مباحثي که در عين اهمي ت کمتر بدان پرداخته شده است وجوه تمـایز ادراکـات   ی
ای کـه بـا    مسـثله  تطبيق آن بر مسائل گوناگون علوم اسـت.  ةحقيقي از اعتباری و شيو

هـای فـراوان اسـت و گذشـتن از      ود ظـاهر سـاده، بسـيار دقيـق و دارای پيچيـدگي     وج
رفتگـان ایـن    هـای ره  ات و راهنمـایي های آن محتاج ممارست و استفاده از تجربي  گردنه

حاضر یکـي از مباحـ  علمـي )عنصـر ارتبـاطي       ةبر این اساس در مقال باشد. مسير مي
مورد بررسي  ،)اصولي( برخوردار است عتباری)فلسفي( و ا حقيقي ةقضي ه(را که از دو جنب

و در این مسـير از بررسـي تطبيقـي آراء دو اندیشـمند بـزرگ عصـرمان        است قرار داده
به این صـورت کـه محـور     جویيم. و عال مه طباطبائي بهره مي )ره( حضرت امام خميني

هـای ایـن دو    سخن را مبنای تفکيک حقيقـت از اعتبـار کـه از اصـول فکـری اندیشـه      
اساس آن عنصر ارتباطي قضـي ه را کـه از دو    و بر ایم داده قرار ،اندیشمند فرهيخته است

في اسـت( و اعتبـاری   سـ ه و واقع که همان وجـود ربطـي فل  حقيقي )مرحلة محکي  ةجنب
ملفوظه و بيان واقع که همان معنای ربطي است( مورد تحقيـق و کـاوش قـرار     ة)مرحل
 دهيم. مي
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 مقدمه

 کـه انکشـافات    يقـ ي. ادراکـات حق شـوند  يمـ  ميتقسـ  یو اعتبـار  يقـ يسـم حق ادراکات انسان، به دو ق 
ـ  ،ستندي، رشد و تکامل نلی، تبدريياألمرند، قابل تغ ف سواقع و ن  يو انعکاسات ذهن   یادراکـات اعتبـار   يول

ـ بـا تغ  ،انـد  ساخته شـده  رو احساسات بش ازهاياساس ن که بر  و  يو عـوف شـدن دواعـ    هـا  یازمنـد ين ريي
کـه از اعتبـارات    يو راننـدگ  یيراهنما نيکه قوان همچنان ،ندهست و تکامل رييها قابل تغ احساسات انسان

ـ بـه تناسـب، تغ   هـا  طيمتفـاوت محـ   طیهـا و شـرا   اساس اختالف فرهنگ هستند، بر یبشر و تکامـل   ريي
 .رندیپذ يم

فلسـفه و   مثل منطق، يقيسم حقبه دو ق  توان يها را هم م علوم و دانش ع در ادراکات،تنو  نیبراساس ا
و اعتبـار،   قـت ينمود و از آنجا که هر کدام از حق مياصول فقه تقس ، فقه واتي مثل ادب یو اعتبار اتي اضیر

ا موجـب خطاهـا و   ت در آنهکه عدم دق  یا به گونه ،باشند يمخصوص به خود م نيات و قوانئاقتضا یدارا
 یو درشت علوم، کار زیبرمسائل ر نيقوان نیا قينمودن و تطب ادهيپ یي،و از سو شود يم ياشتباهات بزرگ

 يني، علوم مختلف را مورد بازبنيقوان نیفرساست، ضرورت دارد که با در نظر گرفتن ا بس مشکل و طاقت
 .ميد قرار دهمجد  قيو تحق

کساني است کـه   یها ب و نوشتهت بررسي و کاوش در ک  ،ه رهگشاستآنچه که در این مسير پر از گردن
 )ره( و عال مـه طباطبـائي   )ره( آنها حضرت امام خمينـي  ةاند که از جمل ت طي نمودهقي این مسير را با موف 

اما  ،ت بزرگي که گرچه هر دو از جهت علمي در معقول و منقول سرآمد عصر خود بودنددو شخصي ؛ است
و دیگری بيشتر وقت خود را صرف فقه و اصول و  است فلسفه و علوم عقلي قلم زده نةيزم یکي بيشتر در

 ل دیگری هم بودند.علوم نقلي نمود که البت ه هر کدام مکم 
تطبيق آنها بر مسـائل   ةبررسي تفاوت ادراکات حقيقي از اعتباری و نحو یها یکي از راه ،بر این اساس

اصـولي امـام خمينـي اسـت.      یها دگاهیو د طباطبائيات فلسفي عال مه آراء و نظری  ةمختلف علوم، مقایس
 خود را نيافته است. ةفانه با وجود اهمي ت فراوان در محافل و تحقيقات علمي جایگاه شایستامری که متثس 

مبح  ربـط را کـه دارای    ،بنابراین و با عنایت به اهمي ت حسن اجرای ضوابط ادراکات حقيقي و اعتباری
و چگونگي اجـرای ایـن ضـوابط را در     ایم محور قرار داده ،قيقي )فلسفي( و اعتباری )اصولي( استح ةجنب

و بـرای افـزایش اتقـان مباحـ  بـه نقـد و بررسـي         مينينشـ  يکلمات این دو دانشمند بزرگ به نظاره مـ 
بـه یـادآوری    . الزممیپرداز يم ،ق فرزانه بر آنها گرفته شدهکه از سوی شاگردان این دو محق  یيها اشکال

 ةاست که در این مقاله از دروس فلسفي و اصولي استاد گرانقدر حجةاإلسالم و المسلمين فرحاني اسـتفاد 
 وافری شده است.

 مورد تحقيق قرار داد:زیر  ةاز سه جنب توان يمبح  ربط و عنصر ارتباطي قضایا را مام ا 

  هگری از خارج و به اصطالح مرحلة محکي  حکایت ةجنبـ. 

  نبة لفظي و بياني و به اصطالح مرحلة ملفوظجـ. 

  ل در نزد مخاطب و به اصطالح مرحلة معقولهجنبة فهم و تعق ـ. 
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 ةبررسي مرحل ،البت ه آنچه بيشتر با هدف این مقاله )انطباق ضوابط حقيقت و اعتبار بر ربط( سازگار است
ت همين دو مرحله سامان له با محوری لذا مقا ،ملفوظه )معنای ربطي( است ةه ) وجود ربطي( و مرحلمحکي 

 .ابدی يم

 ديدگاه عال مه طباطبائی پيرامون وجود ربطی

ف سه )محمـولي( و وجـود فـي غيـره     بر اساس دیدگاه ایشان، موجود در یک تقسيم اولي به وجود في ن 
ار اسـت و  ي برخـورد ف سه واقعي تي است که از مفهوم مسـتقل  . موجود في ن گردد ي)ربطي یا رابط( تقسيم م

فنا و اندکاک در اطراف  آن موجود في غيره و ربطي واقعي تي است که فاقد چنين مفهومي است و حقيقت
 مانـد  يباقي نمـ  شیجز پوچي و هالکت، چيزی برا خود ای که با قطع نظر از طرف مستقل به گونه ،است

یک موجود است  آن مستقلوجود رابط بر دو گونه است: گاه طرف . (181 :1، ج 1328طباطبائي، ر.ک؛ )
به اثبات رسيده  هحکمت متعالي ت و امکان فقری در ي و در مباح  عل  باشد يطرفه معروف م که به ربط یک

و بحـ  فعلـي بـر آن     باشـد  ياست. گاه نيز اندکاک و فناء در دو طرف دارد که به ربط دوطرفه مشهور م
 .باشد ياستوار م

و دليـل ایـن تقسـيم    برهـان  بـا اشـاره بـه    بـه رابـط و مسـتقل     ،ایشان پس از اشاره به تقسيم هستي

هناک قضاها اا جی ح بنطبق بموضوعاهتا و  مو هتا علی اخلا و ک ولنوا عهود قوائمل و » :ندیفرما يم

بات ب ییده ح مأاو،  من هذة ال ضاها ک یام عهد و ضح  اإلن ا   اإلن ا  ضاا  مثال و اهضا مرک 

ن األ ی  ن بح و  بطا ما   نجدة فوی املوضووع واودة و   فوی نجد فیها بنی اطرافها م  مر ال ذ  ن م 

 «املحمول وادة و   بنی املحمول و غری املوضوع فهناک امور موجوود و اء املوضووع و املحموول

 .(183ـ188 :)همان
دليل بر انقسام موجود به این دو ق سـم آن اسـت کـه مـا قضـایای خـارجي داریـم کـه بـا موضـوع و           

انسان خندان اسـت. همچنـين    ةيقض؛ مانند قضي ة زید قائم است و شوند يمبر خارج منطبق  شان محمول
انسـان، در   خنـدة ؛ مانند قيام زیـد و  ندیآ يمای داریم که از این قضایای خارجي به دست  مرکب ات تقييدی ه

حمول را به تنهایي که اگر موضوع را به تنهایي و یا م ميابی يماین موارد چيز دیگری به نام نسبت و ربط 
و یا موضوع را با غير محمول و یا محمول را با غير موضوع در نظر بگيریم، آن را نخـواهيم یافـت. پـس    

 (.160ـ16: 1326عالوه بر موضوع و محمول چيز دیگری نيز وجود دارد )شيرواني، 
که با انتفـاء   باشد يمه و شرط مهم مگفت: این برهان شامل دو مقد  توان يبا عنایت به این استدالل م

 ط از این قرارند:یمات و شراو آن مقد  ماند يي برای وجود رابط باقي نمهر کدام، محل 
 کـه حـاکي از    یيهـا  . لـذا گـزاره  رديـ گ يوجود ربطي تنها در ميان دو واقعيـت مسـتقل شـکل مـ     (الف

به موارد زیر اشاره  توان يمآنها  ةنيازی به وجود ربطي ندارند که از جمل ،خارجي نباشد دو واقعي ت مستقل 
 نمود.
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بلکه دو مفهومند که از یک واقعيـت   ،این نوع قضایا حاکي از دو واقعي ت نيستند حمل اولی ذاتی:ـ 

 نيازی به وجود ربطي ندارند. ،از این رو .کنند يحکایت م

 ،هر صـورت  ت، درماهي به چه أصالت را به وجود بدهيم و چه  ،در این گونه قضایاات بسيطه: هلي ـ 

. پس دیگر دو واقعي ت در محکي شکل نگرفته است تا وجـود  باشد يطرف دیگر محکي  قضي ه، اعتباری م
 حادشان را سامان دهد.رابط، ات 

قضي ة زیـد معـدوم اسـت، یـا     مثل  ،که یک طرف آن نيستي باشد یيها در گزاره قضايای عدمي ه:ـ 

 رسـد  ينمـ خـارجي  عـدم، نوبـت بـه وجـود ربطـي       ت نداشـتن ه جهت شيئي الباری معدوم است، ب شریک
 (.182: 1، ج1328)طباطبائي، 

که از دیدگاه ایشان از نوع سلب ربـط اسـت نـه ربـط سـلب      این گونه قضایا نيز  سالبه: قضايایـ 

، ، )همـان )همـان   )ارتباط بين موضوع و محمول نفي شده است نه آنکه به نحو سلبي به هم مرتبط شـده باشـند(  
)همـان،  « لـه   جـر  ح ب سان  س  اإل ن وجود ربطي خارجي نيازمند نيستند؛ مانند قضي ة ل ي ، به (136136  ::88، ج، ج13681368
1328 :180.) 

 حضرت عال مه ةي اهلل مصباح يزدی بر نظرت اشکال آي

حاضر ارتباط بيشـتری   ةا آنچه که با هدف مقالام  ،متعد دی گرفته شده است یها بر این نظری ه، اشکال
زدی مبني بر عدم توج ه به تفکيک ذهن و خـارج  یاهلل مصباح ت سوی حضرت آیدارد، نقدی است که از 

در پـي آن بـوده   عال مـه  بر این باورند که  ایشان گرفته شده است. ی همحکيه و معقوله( بر این نظر ة)قضي 
است که به واسطة اثبات ربط در قضي ه، وجود رابطه بين مصادیق موضوعات و محموالت را در عالم واقع 

ثبوت موضوعات و محموالت : »دیفرما يمابت نماید و بر این اساس، به نقد کالم ایشان پرداخته است و ث
بـه   توانـد  يمـ ، بلکه آنهاستکه اعم  از وجود رابط بين  آنهاستدر عالم خارج صرفا  نشانگر ات حاد مصداق 

حدنـد بـا وجـود آنکـه     که جوهر و عرف نيز با هم مت  شکل تشان وجودی یکي برای دیگری باشد، چنان
 ..((8686  ::.ق1868)مصباح یزدی، « عرف از مراتب وجود جوهر است

توضيح آنکه الزمة تفکيک حقيقت از اعتبار، عدم سرایت احکام و ضوابط مفاهيم ذهني به عالم خـارج  
کـه   است که یکي از مصادیق آن عدم داللت وجود ربط در قضي ه بر وجود ربط در عالم خارج است، چنان

رف بر جوهر نيز در ذهن نيازمند رابطه است، ام ا در خارج هرگز چنـين نيسـت، چـون عـرف در     حمل ع
خارج از مراتب وجود جوهر است و وجودی خارج از وجود او ندارد تا نياز به ربط داشته باشند. سپس با این 

مـورد نقـد قـرار     طباطبائي فاقد وجود ربطي دانسـته شـده بودنـد،    عال مهیي را که از سوی ها گزارهبيان، 
گـری از دو واقعيـت خـارجي،     هلي ات بسيطه که عال مه به جهت فقدان حکایتمورد از جمله در . دهند يم

با در نظر گرفتن تفکيک خارج از ذهن باید حکم به لـزوم آن در   ندیفرما يمو  وجود ربطي را انکار نمودند
بيان دیگر، گرچه ماهي ت و وجود در خـارج از  ظرف قضي ه نمود هر چند که در خارج اثری از آن نباشد. به 

، اما بـا توجـه   باشند ينمدو واقعي ت مستقل از هم برخوردار نيستند و از این رو، محتاج به وجود ربطي هم 
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سـازد،   را به عنوان موضوع و محمول با هم مت حد مي آنهابه دو مفهوم متغایر،  آنهابه آنکه ذهن با تحليل 
 ..((8282  ::مانمان)ر،ک؛ ه)ر،ک؛ ه)نسبت حکمي ه( حکم نمود  آنهابين  باید به ثبوت نسبت در

همچنين در سوالب که حضرت عال مه به جهت فقدان حکم بين واقعي ت موضوع و محمول، منکر ربط 
شـکل   یا هي قوام قضي ه به حکم اسـت و اساسـا  بـدون حکـم، قضـ     : » ندیفرما يم ،خارجي بين آنها شدند

وجود ارتباط بين موضوع و محمول در عالم واقع، ظرف قضي ه نيز  بر اساس عدم توان ي. پس نمرديگ ينم
مخصوص به خود دارنـد کـه    یها يژگیشرایط و و ،زیرا هر کدام از عالم واقع و قضي ه ؛چنين حکمي نمود

 )همان(.« ستقابل سرایت به دیگری ني
ــ ،بنــابراین ــر نظرت حضــرت آی ــ  ةیــاهلل مصــباح ب  کالي حضــرت عال مــه پيرامــون وجــود ربطــي، اش

 اند که محـور آن عـدم تفکيـک صـحيح ذهـن از خـارج و مفهـوم از مصـداق          چندسویه را مطرح فرموده
 .باشد يم)خلط احکام و مفاهيم منطقي با مفاهيم و احکام فلسفي( 

 نقد و بررسی اشکال

مه ل این اشکال به انتساب سرایت دادن لزوم ربط از عالم قضي ه به عالم واقع به حضرت عال قسمت او 

زیرا نه تنها در کالم حضرت عال مه دليلي بـرای   ؛ت باشدفاقد صح  رسد يکه به نظر م پردازد يو نقد آن م

لين فرعي کـه از  از جمله در او  .شود يخالف آن یافت م اثبات آن وجود ندارد که قرائن و شواهدی نيز بر

ق فیو  وجوود الواقوع، هوو إ   الوعاء الوذ»: ندیفرما ياند، م برهان وجود ربطي استخراج نموده   هبح  

هن، و ،ل  ملا فی  ق فی  وجود طرفی ح، اواء کا  الوعاء املذکو  هو اخلا و او الذ  الوعاء ال ذ  هبح  

ن وجود طرفی ح فوعاء وجوود کول  مونهام هوو بعینو  وعواء 
ن کون  غری اا و م  ابط م  طباع وجود الر 

ق بنی طر هنیوح انوام ببح وق بونی طرفوی وجودة. فالن  بح اخلا جی ح ان ام ببح   فی اخلا جی ح و الن  بح الذ 

هنیح ، همـان  کنـد  يمـ ظرفي که وجود رابط در آن تحق ق پيدا »؛ یعني (188188: : 11، ج ، ج 13231323طباطبائي، طباطبائي، ) «الذ 

، خواه ظرف یاد شده خارج باشد و خواه ذهـن، و ایـن   کنند يمظرفي است که دو طرف در آن تحق ق پيدا 

. بنابراین، ظرف وجود باشد يمت وجود رابط آن است که در وجود دو طرف خود خاطر آن است که طبيع به

هر یک از طرفين نسبت عينا  ظرف وجود آن نسبت نيز هست. پس نسبت خارجي فقـط ميـان دو طـرف    

. به طور کل ي باید گردد يمو نسبت ذهني نيز فقط ميان دو طرف ذهني موجود  کند يمخارجي تحق ق پيدا 

و بـه عکـس )وجـود     باشـد  يمـ فين نسبت مسانخ با وجود نسبتي است که قائم به آن دو گفت: وجود طر

 (.111: 1326)شيرواني، « باشد يمنسبت نيز مسانخ با وجود طرفين خود 

ق وجود الر  إ  » :سندینو يهمچنين در فرع دوم م اد الوجود  بینهام و حت  ن اإلم   ابط هوجب نحوا     حت  

ق فیهان   ا،ل  مل    حوو  ن  ب ضی ب   حخجی  ب  الش  اا و منهام فواد   ات بینهام و    ز الذ  ام و غری مبمی    مبح  

بات فجیمع هوذة املووا د املرک   ها من  مل هکن کغری   وااد اواء  کا  هناک محل کام فی ال ضاها حت  ن اإل  م  
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بـط ميـان دو چيـز    تحق ق وجود را»؛ یعني (186 :11  ، ج، ج13231323طباطبائي، طباطبائي، )) «ادحت  ن اإلم   ب  ن رض   خیلوا م  

، به دليل آنکـه تحقـق وجـود رابـط در دو طـرف خـود       گردد يم آنهاموجب یک نوع ات حاد وجودی ميان 

کـه   کنـد  يمو وحدت شخصي وجود رابط اقتضا  باشد يمو ذاتش جدای از طرفين و بيرون از آن  باشد يم

شد، مانند قضایا یا آنکه حملـي  یک نوع ات حادی ميان طرفين آن تحق ق داشته باشد، خواه حملي در کار با

)شيرواني « در کار نباشد، مانند مرک بات. در تمام این موارد یک نوع ات حاد ميان دو طرف نسبت وجود دارد

1326 :113.) 
استدالل عال مه بـر سـرایت دادن    ةيکه تک ندینما يص روشن مصورت واضح و مشخ ه این دو عبارت ب

بلکه بر این باورند که در هر ظرفي کـه دو واقعيـت محمـولي بـا هـم       ،ربط در قضي ه به عالم واقع نيست
 چه ذهن باشد و چه خارج. ،نياز به ربط وجود دارد ،مرتبط شوند

از دیدگاه عال مه ربط در وجود موضوع و وجود محمول جاری است نـه خـود موضـوع و     ،بر این اساس
اولـي بـين خـارج و ذهـن      یهـا  يطه و حمـل ات بسمحمول به عنوان دو مفهوم. لذا در قضایایي مثل هلي 

به این شکل که به جهت فقدان دو واقعي ت محمولي در خارج، ربط را در آن ظرف انکـار   کنند يتفکيک م
 خواهند يند که مهست فس( وجود موضوع و وجود محمول دو واقعي تا چون پيوسته در ذهن )ن ام  ،کنند يم

 ارد.نياز به ربط وجود د ،فس مرتبط شوندبا ن 
 ،(شـود  ييز که به نوعي اشکال صغروی محسوب من قسمت دوم اشکال )عدم استقالل عرف ازجوهر(

وجـود   الحکمـه  هنهایزیرا ایشان پس از آنکه در کتاب  ؛شود يد کالم حضرت عال مه دفع مبا بررسي مجد 
  «اتـب وجـود الجـواهر   عراف من مروجود األ أن  وتبين به ما مر : »ندیفرما يم ،ربطي را به اثبات رساندند

به این معنا که مرتبه و شثن بودن وجود عـرف را از نتـایج اثبـات وجـود      ،(136136  ::11، ج، ج13231323)طباطبائي، )طباطبائي، 
 نه مخل  به آن. دانند يربطي م

فسـه  ن وجودات ل  ،توضيح آنکه ایشان بنا به تصریحي که در عنوان عبارت فصل سوم وجود ربطي دارند

فسـه و  ه( را از اقسام وجـود فـي ن   منطبع در ماد  ةنوعي  ر و ثل اعراف و ص )مثل جواهر( و وجودات لغيره )م

یکـي   ؛شـود  يفسه لغيره معتقدند که با تحق قشان دو عدم نفي ملکن در موجودات في ن  ،دانند يمحمولي م

( و دیگری عدم وجودش برای موضوع که به جهت ربطي و غير خود ةفست خودش )وجود في ن عدم ماهي 

ـ آ يت بـه وجـود نمـ   ک واقعي ت با دو ماهي یاشکال  ،ساز نيست و در نتيجه تدنش دیگر ماهي مستقل بو  .دی

ق هستند که یکـي بـه عـين وجـود دیگـری محق         یا ولي به گونه ،البت ه این دو وجود گرچه یکي نيستند

لغيـره   ةجنبـ که همـان   ابدی يتحق ق م آنفسه به عين وجود في ن  آن. به این معنا که وجود لغيره گردد يم

و  وجود الشیء ل غوریة ا  »: دیفرما يکه م چنان ،دینما يمين مثآن را ت ین وجودابودن و تش و املراد ب ک 

 
 
هکو  وجودة فی ن ف   و هو الوجود ال ذ  هطرد عن ماهی ب  العدم هو بعین  طا دا  ل لعدم عون شویء

یء اآلار و ،اب  و ا   کانت مل وجود وااد ماهی با  و هو  ال بل لعودم آار   لعدم ماهی ح ،ل  الش 

ق هذا ال    حو احلج»: ندیفرما يسپس م .«عائد علی ماهی ب  و ،اب ... عنی الوجوود لغوریة ا مل علی حت  
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نف   العدم هطرد عن موضوع  عدما  ما عائودا   حمنها کام هطرد عن ماهی   کال       عراض فوجودات األ

 ..((182182: : )همان)همان  «علی ،اب 
به نوعي ناشي از عـدم  که حضرت عال مه وارد نيست  ة مصباح بر نظری اهللت آی ه تنها نقدننتيجه آنکه 

 .باشد يفهم صحيح کالم ایشان م

 بررسی معنای ربطی از ديدگاه حضرت امام خمينی)ره(

و با اسـتناد بـه قضـایایي کـه در      ورزند يمحکي ه مبادرت م ةل، به انکار ربط در قضي ایشان در مرحلة او 
حمـل اولـي ذاتـي مثـل      ةي از جمله بـه قضـ   .سازند يآنها ربط وجود ندارد، این مطلب را مبرهن م محکي 

ل )حمل شيء بر خـودش(  که در مثال او  کنند ياستناد م «نسان حيوان ناطقاإل»و نيز  «نسان انساناإل»
از خـودش  جواز سلب شـيء   ،الزمة تحق ق ربط در محکي، ایجاد مغایرت بين شيء و خودش و در نتيجه

و در مثال دوم نيز الزمة تحق ق ربط بين انسان و حيوان ناطق آن است که حد  غير محدود باشد  باشد يم
)مبدأ تصو ری این مطلب، در علم  پذیر گردد که هر دو امور محالي هستند تا نياز به ربط در بين آنها توجيه

ود ربطي تنها در مواردی قابل تصـو ر اسـت   که وج شود ي. در آنجا گفته مرديگ يفلسفه، مورد بح  قرار م
حاد وجود ربطي، برقراری ات  فةيچرا که وظ ،که کثرت و تغایری بين وجود خارجي موضوع و محمول باشد

در  ،بين وجود موضوع و محمول در خارج است و این امر تنها در موارد تغایر قابل تصو ر اسـت. از ایـن رو  
ين وجود موضوع و محمول نباشد و به اصطالح فالسـفه بـين آنهـا    قضایایي که در محکي آنها تغایری ب

و به  ماند ياولي، دیگر جایي برای وجود ربطي باقي نم یها ات بسيطه و حملمثل هلي  ،وحدت حاکم باشد
 .باشد يت برقرار ماصطالح، بين آنها هوی 

  ،شـمارند  مـي از موارد دیگری که ایشـان بـه عنـوان نقـض لـزوم وجـود ربطـي در محکـي قضـایا بر         
 ت در خـارج، تحق ق وجـود ربطـي      هلي ات بسيطه است که به جهت محذور تحق ق هم زمان وجود و ماهي 

 و آن ذات و صـفات   نـد ینما ياسـتناد مـ   یتـر  سپس ایشـان بـه مـورد نقـض واضـح      در آنها محال است.
ـ  باری تعالي است که به جهت بساطت محضه و عـدم تصـو ر حـد  و ماهي        رای وجـود  ت در آن، محلـي ب

 وجـود   «اهلل تعـالي عـالم  »یـا   «اهلل تعـالي موجـود   »لذا در محکـي قضـایایي مثـل     ،ماند يربطي باقي نم
 از مفـاهيم معقـول ثـاني فلسـفي تشـکيل       آنهـا  همچنين قضایایي را که محمـول  .شود يربطي تصو ر نم

 توجـه بـه اعتبـاری    کـه بـا    نـد ینما يمطـرح مـ   «شریک الباری ممتنـع »و  «نسان ممکناإل»مثل  ،یافته
بودن این مفاهيم و عدم برخورداری از وجودی زائد بر وجود موضوع، وجود ربطي در محکـي آنهـا قابـل    

 تصو ر نيست.
در قضایایي هم که شيء بر مصداق ذاتي خودش و یا آنچه که همانند مصداق ذاتي آن  ،نهایعالوه بر ا

کـه   «الوجود موجود»داق ذاتي بياف است و ت مصکه أبيضي  «البياف أبيض»)مثل  شود يحمل م ،است
ولي وجود در حکم مصداق ذاتي  ،گرچه به جهت معقول ثاني بودن از مصداق برخوردار نيست ،تموجودی 
زیرا ثبوت آن مستلزم تغایر بين شيء و مصداق ذاتي آن و یـا   ؛تحق ق وجود ربطي ممکن نيست ،آن است
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سپس ایشان با دو دليل متفـاوت   که امری محال است. ودش يم ،است آن  يآنچه که در حکم مصداق ذات
 .پردازند يملفوظ و موضوع له هيئات م ةيبه انکار معنای ربطي در قض

ح اإلنطباق علی  فالهمکون »: ندیفرما يدر ابتدا م ا ااکی ح عن الواقع و بام  ا ال ضی ح الل فظی ح بام ا   و ام 

عن  و مع ،ل  بکو  منطب ح علی  ف ،ا إشبملت علی ا  بشبمل علی شیء عائد عن الواقع او ناقص 

ال علی اإلضافح و الن  بح بنی املوضوع و املحمول فال بد  و ا  هکو   کیها کذل  مع ا  الواقع  الد 

ق إضافح فی الکوالم مون غوری اکاهوح عون الواقوع  بـا ایـن توضـيح     «.االف ،ل  و   معنی لبح  

ـ      ةمرآ ر وگ ه از سویي حکایتلفظي  ةکه چون قضي   انطبـاق   دواقع بـوده و بـرای برخـورداری از صـدق بای

 محکيـه( وجـود    ةي بـه اثبـات رسـاندیم کـه در واقـع )قضـ       ،کامل با واقع داشته باشـد و از سـوی دیگـر   

ملفوظه و موضوع له هيئـات نيـز بایسـتي     ةي پس قض ،شود يربطي بين وجود موضوع و محمول یافت نم

 چنين باشد.
 و بـا اسـتفاده از آن بـه تجزیـه      انـد  ان بـه تبـادر و انسـباق ذهنـي اسـتناد نمـوده      در مرحلة بعـد ایشـ  

 ل سـالبه و نيـز مصـرح و مـؤو      . به این نحو که قضایا را بـه موجبـه و  پردازند يو تحليل هيئات مختلف م
ن ، سـخ رسد يبه ذهن م آنها و پيرامون هر کدام به تناسب انسباق و تبادری که از هيئت اند تقسيم نموده

 اند. رانده
معتقدنـد کـه هيئـت    « أبيض زید »مثل  ،به نحو شایع صناعي باشد آنها ای که حمل در قضایای موجبه

شـتقاق  ات وضع شده است. چه آنکه مشتق )ابيض( را مرکب از ذات و مبـدأ  قضي ه برای داللت بر هوهوی 
زیـرا در   ؛م قابليـت حمـل بـدانيم   را با مبدأ در قابليـت و عـد   آن بسيط دانسته و تفاوت بدانيم و چه آن را

اسـاس   چرا کـه بـر   ،ل، الزمة قول به وجود ربطي، التزام به تحق ق ربط بين زید و خودش استصورت او 
لذا بين موضـوع و محمـول    ،است «افي الب  ه زید  ذات  )زید ( ل »، «زید أبيض»ب مشتق معنای مبنای ترک 
ت بين موضوع و نيز چون فهم عرف از این قضي ه، هوهوی ت قابل تصو ر است و در صورت دوم تنها هوهوی 

پـس   .تنها باید بر اساس تبادر در این گونه موارد حکم نمـود  ،ت و از سویيمحمول است نه ات حاد و دوئي 
 ربط بين موضوع و محمول را پذیرفت. توان ينم

ل مم ا ،کربا ا  بل  ال ضواها فبحج  » :ندیفرما يد بر لزوم رجوع به تبادر مکيد مجد ثایشان در ادامه با ت

 «هوا وضوعت للد  لوح علیهوا بحکومل الب بواد  احلملی   بجمیع اق امها ااکی   عن اضوهوه   و هیئوت

 .(20 :1، ج .ق 1363)موسوی خميني، 
 ،انـد  ح که أدات در بين موضوع و محمول فاصله نشـده مصر  ةي البت ه این مطالب را تنها در قضایای حمل

ـ     «زید  له البيـاف  طح وزید  علي الس »ا در قضایای مؤو ل مثل ام  ،دنینما يبيان م  ةمعتقدنـد کـه اگـر جمل
شایع  یها حمل ةهمانند بقي  ،ندهست مشتق  نهایبرده شود، از آن جهت که ا «حاصل »یا  «کائن »ویل به ثت

ين موضـوع و  ت بـ ب آن، حکم به هوهوی   )یعني هم بنا بر بساطت مشتق و هم ترک  شود يبر آنها حکم م
اضـافه و نسـبتي بـين موضـوع و      ةبه شهادت تبادر، به وجود نحو ،صورت ( و در غير اینشود يمحمول م

 .شود يمحمول حکم م
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در قضایای سالبه نيز اگر حرفي بين موضوع و محمـول فاصـله نشـده باشـد، حـرف سـلب بـر سـلب         
ت. لکـن در سـوالب مـؤو ل مثـل     چنين اس «زید ليس بحجر»که در جملة  چنان ،کند يت داللت مهوهوی 

در خانـه بـودن   »ون رابط داخل شده است، داللت بـر سـلب   چون حرف سلب بر ک  «ارزید  ليس في الد »
 .)سلب ربط بين موضوع و محمول( کند يم« زید

 حضرت امام )ره( ةي اهلل سبحانی بر نظر تاشکال آي

تـا حـدود زیـادی بـا آن همـراه      و  هندد يایشان پس از آنکه این نظری ه را به صورت مبسوط توضيح م

ن بفکی  الن  بح » :ندیفرما يم، شوند يم مح اقرب إلی الب ح یق ملا عرفت م  منهجنا فی د ااح  هذة امل د 

الکالمی ح عن الن  بح اخلا جیح و برهنا علوی األول بالب بواد  و علوی الث انیو  بالربهوا  االفوا  لل وی د 

ن عدم الن  بح اخلا جیح علی انبفواء الن  وبح  األابا، ف ن   جعل برها  األمرهن شیئا  واادا  و اابدل  م 

 «الکالمی ح مع ان    مالعمح بنی اإلنبفائنی إ، مل هکن الواضع فیل وفا  اب ی هضع اضیئح وفوق الربهوا 

روش ما در تشریح بح ، قرابت بيشتری به تحقيق دارد؛ زیرا »؛ یعني (136 :1 ، ج.ق 1886عاملي، )حاج 

ما نسبت کالمي را از نسبت خارجي تفکيـک کـردیم و در مـورد او ل از تبـادر و در مـورد دوم از برهـان       

استفاده نمودیم، ام ا حضرت امام )قد س سر ه( با استفاده از نفي نسبت در عالم خارج به انتفاء آن در ذهـن  

ا  مگر واضـع، فيلسـوف اسـت تـا     ی بين این دو برقرار نيست و اساسا همالزم. با آنکه چنين اند نمودهحکم 

 «.هيئات را بر اساس براهين فلسفي وضع نماید
و بر این باورند  دهند يایشان به نوعي عدم تفکيک حقيقت از اعتبار را به حضرت امام نسبت م ،در واقع

که با استناد به عدم وجود ربط در خارج، حکم به انتفاء آن در موضوع له هيئات شده اسـت کـه ناشـي از    
چـرا   ،لط نمودن حقيقت و اعتبار است. حال آنکه هيچ تالزمي بين عالم واقع و موضوع له هيئات نيستخ

که موضوع له هيئات از اعتبارات عقالئي هستند و ارتباطي با فهم فلسـفي محکـي قضـي ه ندارنـد. پـس      
شناخت موضوع له  جای استفاده از این دليل، از تبادر که برای تعيين و هصحيح آن بود که حضرت امام، ب

 .کردند ياستفاده م ،رود يکار م هب

 نقد و بررسی اشکال

خالف تصو ر مستشکل، حضرت امام )ره(  د این نکته الزم است که برر مجد قبل از بررسي اشکال، تذک 
 کـه تصـریح حضـرت امـام )ره( بـه ایــن       انــد )همچنـان  از تبـادر نيـز بـرای اثبـات مـد عا اسـتفاده کـرده       

  تهـذیب األصـول  گرچـه در کتـاب    ،محتـرم گذشـت(   ةاز نظـر خواننـد   شان تقریر نظری همطلب در ضمن 
 از قلـم   ،و توسـط خـود مستشـکل نگاشـته شـده اسـت       باشـد  يکه تقریرات درس خارج حضرت امام مـ 

 افتاده است.
 



 قاسم عارف، اکبر عارف علی 1212
 (AliAkbar Aref/ Ghasem Aref) 

 

ال ایشان را به این پرسش برگردانيم که آیا دو دليل که حضرت ؤحال با توج ه به این مطلب بایستي س
قابل جمع با هم هستند یا آنکـه   ،اند ملفوظه مورد استفاده قرار داده ةيامام برای انکار معنای ربطي در قض

و برای اقناع مشـهور   رداصلي ایشان تنها بر روی یکي از آنهاست و دليل دیگر صرفا  جنبة جدلي دا ةيتک
 اقامه شده استط ایشان اساس مباني مورد قبول بر

ل، واقـع را  زیرا دليـل او   ؛گردد يص ما بررسي اجمالي در محتوای دو دليل مشخ پاسخ به این پرسش ب
لذا دقيقا  و بدون کم و کاست بـه سـير بـر     ،داند يملفوظه را کامال  تابع آن م ةي و قض است معيار قرار داده

د نظـر قـرار   مـور  ةدليل دوم )استفاده از تبادر( جهت اعتبـاری قضـي    ا درام  ،دینما يروی ریل واقع حکم م
و بدون در نظر گـرفتن واقـع، صـرفا  آنچـه کـه       شود يو بين واقع و بيان آن کامال  تفکيک م است گرفته

 .رديگ يت اعتباری قضي ه است، معيار قضاوت قرار ميثمتبادر از ه
 مورد نظـر حضـرت امـام بـرای انکـار وجـود        تواند ياین دو دليل م با توج ه به این مطلب، تنها یکي از

 حقيقـي و برهـاني نخواهـد بـود. شـاید       یا ایشـان از دليـل دیگـر، اسـتفاده     ةي قرار گيـرد و اسـتفاد  ربط
حضرت امام بر این مطلـب اصـرار    ةی  سبحاني در تقریر نظرهللات هم به همين جهت باشد که حضرت آی

ره جسته اسـت  ه( بهمحکي  ةيملفوظ با قض ةي که ایشان تنها از یک دليل )لزوم انطباق کامل قض ورزند يم
 .(1 ج :همانر.ک؛ )

که کدام یک از دو دليل مورد اسـتناد و   رسد يحال با توج ه به این نتایج، نوبت به بررسي این مطلب م
ال الزم اسـت  ؤبرای پاسخ به این س! اصلي کالم حضرت امام )ره( بوده استط لزوم انطابق یا تبادرط ةيتک

د قرار گيرد تا با استفاده از ظرائـف و لطـائفي کـه در آن    کالم شریف حضرت امام )ره( مورد بررسي مجد 
 وجود دارد، حقيقت آشکار گردد.

بنا بـر بسـاطت مشـتق،    »: ندیفرما ي( مقائم  شایع بالعرف )زید  ةيحمل ةي ت قضيثایشان پيرامون ه (الف

 د ربطـي در  ت فلسفي، رابطة زید و قائم )جوهر و عرف( مورد نظـر قـرار گيـرد، بـه لـزوم وجـو      اگر با دق 

 ملفوظـه   ةت قضي ه از نگاه عرفي بهره جست، قضـي  ثبرای بررسي هي داما چون بای ،شود يبين آنها حکم م

. وضوح این مطلب در کالم ایشان به آن اندازه بوده است کـه از دیـدگاه   ميدان يت مرا برخوردار از هوهوی 

 حضـرت امـام )ره( از دليـل     ةسـتفاد  سبحاني هم مخفي نمانـده اسـت. ایشـان بـا آنکـه منکـر ا      هللات آی

و إ  قلنا بب واطح املشوبق  و إ   الفورق »: نگارند يایشان چنين م ةا در تقریرشان از نظری ام  ،تبادر هستند

 بین  و بنی مبدئ ، هوو الالبطوطی ح و البطوئ  ئی ح فوبام ا  الال بطوئ  هوأبی عون احلمول و عون 

اد مع الغری هکو  املوضوع فی هذ ة املوا د مب حدا مع املحموول و ببح وق اضوهوهوح ال بوی هوی اإلحت 

قیق کموجودهوح املاهیوح  امل جود و ال ضی ح ااکی ح عنهوا و ک و وا عرضوی ح احلمول إنوام بالربهوا  الود 

 .(86 :1، ج.ق 1323)سبحاني تبریزی،  «بالعرض
ل، دیگر در از دليل او  این اعتراف از آن جهت قابل توج ه است که در صورت استفاده حضرت امام )ره(

 .ماند يه و ملفوظه باقي نممحکي  ةي حمل شایع بالعرف وجهي برای تفصيل بين قض
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قائـل بـه تفصـيل     «الجسـم لـه البيـاف   » ةبا قضـي   «بيضأالجسم » ةي حضرت امام )ره( بين قض (ب
واقعي ت ارتباط بين زید و با آنکه  ،رندیپذ يت و در دومي، ربط را مل ملتزم به هوهوی او  ةو در قضي  شوند يم

تي است که برای تبيين این ارتباط مورد ثهي بيان و ةبياف یکي است و تنها تفاوت این دو قضي ه، در نحو
ولي در جملة دوم از  ،ح استفاده شدهت مصر ثل، از هياو  ةاستفاده قرار گرفته است. به این معنا که در جمل

اساس تبادر به شـناخت موضـوع لـه     ایشان صرفا  بر ،دهد يم ت در این تفصيل نشانل، که دق ت مؤو ثهي
 .اند دهیهيئات مبادرت ورز

ه برده حملي  ةي ویل به قضثاگر ت»: ندیفرما يل )الجسم له البياف( ممؤو  ةباالتر آنکه ایشان در خود قضي 
د و نـ ک مـي پيـدا   حمليه ةدر آن صورت، حکم قضي  ،ر، مورد لحاظ قرار گيرد()یعني با فعل عموم مقد  ،شود

معنای ربطـي از آن مبتـادر    آن اساس ظاهر گرچه بر ،شود يت جاری مهوهوی  آن بين موضوع و محمول
 .«شود يو لذا حکم به لزوم آن م باشد يم

 ا  مثل عهد فوی الود    دالها األبی ببخل  ال   حاخلربه   حال ضی   حهیئ»: ندیفرما يایشان در تبيين این مطلب م

   قولو   فو هوایلإل لکن بوؤو   ح،ح و اجل مل ل  البیاض و هذة ال ضاها لی ت محلی  طو عمرو علی ال   

 «حفیهووا و ضووذا ه ووال عنهووا احلملیوو م ووب ر   واو کووائن الووی عهوود ااصوول إل ا  هووؤو  عهوود فووی الوود  

بونی  ح وبفهوذا ال ضواها حتکوی عون الن  :»کـه  دهنـد  يسپس ادامه م .(66 :1 ج ،1363خميني، )موسوی

بونی  حضوافإم عن نحوو و املوضوع و املحمول ف ول  عهد  ل  البیاض حتکی الال   عراضاأل اجلواهر و

ق هذة اإل بدل   حالبیاض و عهد و اضیئ که اگر ایشـان  درحالي.(61 :)همان«حبجده ی   حد ل حضافعلی حت  

 ةو بـه همـان صـورت قضـي      اسـت  ویل بردهث، این ظاهر را تداشتند يبه تفکيک حقيقت از اعتبار توج ه نم

 .نمودند يحمليه بر آن حکم م

 در مورد قضایای مختلف اینچنين حکم نمود: توان ياساس این مطالب م بر

  حکـم بـه   شـان  همحکيـه و هـم ملفوظـ    ةقضـي   که هم در «نسان ممکناإل»قضایایي مثل ـ ،
 .شود يت مهوهوی 

  ن موضـوع  شان، بي ه و هم ملفوظهمحکي  ةقضي  که هم در «الجسم له البياف»قضایایي مثل ـ
 و محمول، ربط قائم است.

  ملفوظـه، ربـط    ةمحکيـه، در قضـي    ةخالف قضي  که بر «نسان له االمکاناإل»قضایایي مثل ـ
 جاری است.

  ملفوظـه،   ةمحکيـه، متبـادر از قضـي     ةخـالف قضـي    کـه بـر   «بيضأاالنسان »قضایایي مثل ـ
 ت است.هوهوی 

 ةیـ کالم مستشکل بيشتر تناسب دارد، تا نظر بار باجالب توج ه آنکه انتساب عدم تفکيک حقيقت از اعت
امـا در مـورد    ،نـد ینما يزیرا ایشان گرچه در اکثر قضایا همانند حضـرت امـام )ره( حکـم مـ     ؛حضرت امام

 خلط حقيقت و اعتبار نيست. ةکه خالي از شائب ندیفرما يل، مطلبي را بيان ممؤو  اتي حمل
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لح اعنوی موا ببخل لهوا األدوات مثول فوی اما »کالم ایشان در این مورد چنين است:   احلملیات املؤو 

ل  و علی فاحلق ا   موجباهتا بشبمل علی الن  بح الکالمیح او    و اخلا جیح ثانیوا  دو  اوالباهتا فواألو 

طح أل   بف ری اجلمل  عن طرهوق اضوهوهوح غوری بوام  إ،    ا  او عهد علی ال   مثل قول  عهد فی الد 

ن ال ول ب  اشبامل اجلملح علی الن  وبح و هوی ا  همکن ا  ه ال ا   ا  بل  بد  م  عهدا  هو نفس فی الد 

و  عهد فیها و هو امر و اء املوضووع و املحموول و هوذا   هنا عهدا  کام ا  هنا دا ا  و شیئا  ثالثا  و هو ک 

 «ا  عهود علیو من غری فرق بنی م ام الد  لح و م ام اخلا و ففی اخلا و اهضا  عهد و اوطح و ااوب ر

 .(188 :1، ج.ق 1881)حاج عاملي، 

حاد بين موضـوع  ل، همان طور که حکم به وجود ارتباط و ات و ؤم ةتوضيح آنکه ایشان در قضایای حملي 
معتقدنـد   ،. به بيان دیگـر ندکن يملفوظه نيز چنين حکم م ةقضي  در ،ندینما يه ممحکي  ةو محمول در قضي 

ت قضي ه ثدر هي ،ل، باید بين موضوع و محمول ربط قائم شودمؤو  ةای موجبقضای ،همان گونه که در واقع
حکم به فاصله شـدن معنـای    دار است( بایگفت زید همان في الد  توان يعني مثال  نمی) نيز به همين دليل

کامال  بين عالم واقـع و موضـوع لـه قضـي ه )حقيقـت و اعتبـار(        خواستند يدر حالي که اگر م ،ربطي نمود
گـرفتن واقـع و محکـي قضـي ه بـه قضـاوت        همانند حضرت امام )ره( بدون در نظـر  یدبا  ،يک نمایندتفک

ل از آنجا که حضرت امام در تعيين موضوع له قضایای مؤو  نيز .پرداختند يل مو ؤت قضایای مثپيرامون هي
ن رابطة جسم و بياف در بيا ،کنند يحکم به لزوم ربط م ،اساس تبادر و بدون در نظر گرفتن واقع صرفا  بر

به این معنا  ،دهند يم را مورد نظر قرار مت مورد استفاده از سوی متکل ثو همچنين انسان و امکان فقط هي
واقعي جسم و بياف با انسان و امکان )به این نحو که جسم و سفيدی  ةرابط ةکه با وجود تفاوت در نحو

مکان به جهت معقول ثاني فلسفي بودن محمـول از  برخوردار از ربط و انسان و ا ،ندا  چون جوهر و عرف
کـه در   چنان ،ح مورد حکایت قرار دهيماگر هر کدام را به صورت مصر  ، (دارد يه پرده بر مت واقعي هوهوی 

ملفوظه برخـوردار از هوهویـت خواهـد     ةي ت و قضثهي و چنين است «نسان ممکناإل»و  «بيضأالجسم »
نسـان لـه   اإل»یـا   «الجسـم لـه البيـاف   »ل بيان کنيم )مثال  بگـویيم  و ؤبود و هر کدام را که به صورت م

 ( برخوردار از ربط خواهد شد.«مکاناإل
 نيز حاکي از ربط باشد، حکـم بـه    آنها قضایایي که واقع  سبحاني تنها دراهللت مقابل، حضرت آی ا درام 

 «عمرو علـي السـطح  »و  «اري الد زید ف»که در  همچنان ،ندینما يم آنها لت مؤو ثلزوم وجود ربطي در هي
ـ ، نظری مخالف بـا نظر «مکاننسان له اإلاإل»در قضایایي مثل  ،بعچنين است و بالط  حضـرت امـام را    ةی

 .رندیپذ يم
ح مصـر   ةحمليـ  ةحضرت امام )ره( در ترکيب وصفي به جهت برخورداری از قابلي ت تبدیل بـه قضـي    (ج

. به رندیپذ يبه جهت عدم امکان این امر، ربط تصو ری را مت تصو ری و در ترکيب اضافي حکم به هوهوی 
اگر بخواهند به صورت قضي ه و جمله مـورد حکایـت    «زید العالم»بات وصفي مثل این معنا که چون مرک 

بع در آنها نيز حکم به ت تصدیقي است(، بالط )که دارای هوهوی  شوند مي« زید عالم»تبدیل به  ،قرار گيرند
 ةکه در صورت تبـدیل شـدن بـه قضـي      «غالم زید»بات اضافي مانند ا مرک ام  ،شود يم ت تصو ریهوهوی 
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 ،بيان نمود( توان يم «زید له الغالم»را تنها به صورت  «غالم زید»)چون  شوند يه از ربط تصدیقي محملي 
 .دانند يبرخوردار از ربط تصو ری م
به حکایـت درآینـد،    «نت طالقأ» اخباری مثلاگر با جمالت »: ندیفرما يات مي ئبه همين شکل در انشا
 ،باشـد  يانشاء معنای ربطي از آن مبتـادر مـ   ،ل بيان شوندو ؤت و اگر به صورت مبرخوردار از انشاء هوهوی 

 اینچنين است. «تي فله دینارضال  من رد » ةانشائي  ةکه در جمل چنان
همگـي   ،گنجایش بررسي آنهـا را نـدارد   دیگر که این مقاله نةیبه همراه چند قر ها لياین تجزیه و تحل

ـ نشانگر آن هستند که مالک اصلي و اساسي ایشان در تبيين موضوع لـه هي  ات، تبـادر اسـت و اشـکال    ئ
که حضرت امام )ره( در ذیل این مطالب  شایسته آن بودالبت ه   سبحاني بر کالم ایشان وارد نيست.اهللتآی

 تا دیگر جایي برای شبهه و اشکال باقي نماند. نمودند يم ق نيز تصحيحابه جدلي بودن دليل لزوم انطب

 اهلل فاضل لنکرانی از کالم حضرت امام )ره(ت اشکال بر تقرير آي

  سبحاني در تقریر و توضـيح کـالم حضـرت امـام )ره( بـه خـوبي بـين        اهللت ایشان گرچه برخالف آی
انـد و   ( فرق گذاشته،بيان با هم متفاوتند ةنحو )که در عين واقعي ت واحد، در «زید  له القيام»و  «زید  قائم»

فانه تبادر را س ثولي در عين حال مت ،اند دوم را برخوردار از ربط دانسته ةت و قضي ل را دارای هوهوی او  ةقضي 
محکيـه سـخن    ةقضـي   ملفوظـه بـر   ةق کامل قضي او براساس دليل لزوم انطب اند محور قضاوت قرار نداده

 اند. رانده
ل توضـيح مبسـوطي   او  ةمـ و پـس از آنکـه در مقد    انـد  مه بيان نمودهچند مقد  این نظری ه را طي ایشان 

دوم این است که  ةممقد : »ندیفرما يدوم م ةمدر مورد مقد  و ندینما يپيرامون نسبت و دو طرف آن ارائه م
ه، محکي  ةعندالمخاطب، قضي ل گانه را ذکر کردیم، واقعي ت، لفظ، تعق  در باب قضایا ولو اینکه ما مراحل سه

ـ  ،ليکن در عين حال آنچه اساس در باب قضایاست ،مقوله است ةملفوظ و قضي  ةقضي  اولـي   ةهمان مرحل
خبریـه بـرای ایـن     ةه و جمللفظي  ةچون قضي  ،دهد يواقعي ت اساس قضایا را تشکيل م ةیعني مرحل ،است

ن همان واقعي ت بگذارد. پـس اسـاس در بـاب    لفظ، مخاطب و مستمع را در جریا ةآمده است که به وسيل
ـ     ميکن يه ممحکي  ةي قضایا همان واقعي ت است که از آن تعبير به قض  ةآن قضـي   ةو الفـاظ بـه عنـوان آیين

 .(1361)فاضل لنکراني،« شوند يه واقع ممحکي 
 ،ب داردکه بسـي جـای تعجـ    یا ولي نکته ،شود يالبت ه اشکال این تقریر نيز از مطالب گذشته آشکار م

و  «قـائم   زیـد  »ه با تفاوت گذاشتن بـين  محکي  ةي دادن قض بين محور و اساس قرار توان ياینکه چگونه م
 جمع نمود.« له القيام زید »

با تفکيک صحيح حقيقت از اعتبـار بـين    ،خالف آنچه تصو ر شده است نتيجه آنکه حضرت امام )ره( بر
تفـاوت   ،گردد يملفوظه که جزء اعتبارات عقالئي محسوب م ةي با قض ،ات استه که از حقيقي محکي  ةقضي 

ات و به صورت برهاني و در دیگری کـامال   اساس اصول و ضوابط حقيقي  یکي کامال  بر اند و در قائل شده
 اند. اساس تبادر سير نموده بر
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 عال مه ةآن با نظري  ة)ره( پيرامون وجود ربطی و مقايس ديدگاه حضرت امام

جا دو واقعيـت محمـولي بـا هـم      )هر اساس برهان وجود ربطي عال مه طباطبائي بر ،ته شدکه گف چنان
در محکـي قضـایایي کـه موضـوع و      ،ناگزیر وجود ربطي، این امر را به عهده گرفته اسـت(  ،مرتبط شوند

ـ   شان دو واقعي ت مستقل  محمول قضـایا از جملـه هليـات     ةخارجي است، وجود ربطي را پذیرفتنـد و دربقي
ت بين وجود خارجي موضـوع و  . حکم به هوهوی  . فلسفي و. ةاولي ذاتي، معقوالت ثاني یها سيطه، حملب

که مبنای حضرت امـام را در ایـن بـاره مـورد کـاوش قـرار        رسد ي، حال نوبت به آن مندینما يمحمول م
 حضرت عال مه مقایسه نمایيم. ةو آن را با نظری  ایم داده

 امـا بـا توجـه     ،انـد  صراحت و وضوح به بررسي برهان وجود ربطي نپرداختـه گرچه با  ،حضرت امام )ره(
  ،انـد  قضـایای مختلـف مـورد بحـ  قـرار داده      به مصادیقي که برای لزوم و عدم لـزوم وجـود ربطـي در   

 قضـایایي مثـل هليـات     در ،ایشـان نيـز از سـویي    را اسـتخراج نمـود.   شان زوایای مختلف نظری ه توان يم
ـ   یها بسيطه، حمل ـ      ةاولي، معقـوالت ثاني  قضـایایي کـه    ةفلسـفي، ذات و صـفات خداونـد متعـادل و بقي

وجـود ربطـي را انکـار     ،و محمولي برخوردار نيستند شان در خارج از دو واقعي ت مستقل  موضوع و محمول
اساس برهان فلسفي، حکـم بـه لـزوم وجـود      در مورد رابطة جوهر و عرف، بر ،و از سوی دیگر کنند يم

 .کنند يربطي م
پذیرش برهان وجود ربطي را از سوی ایشان نيز به اثبـات رسـاند و بـه     توان يم ،اساس این مطالب بر

)جسـم و بيـاف( نمـاد دو     زیرا جـوهر و عـرف   ؛با دیدگاه حضرت عال مه حکم نمود شان همساني نظری ه
ل وجـود ربطـي   ف بر تخل   متوق را  آنها  ند که هر دو عالم بزرگ، ارتباطا  معقول اولي و دو واقعي ت محمولي

هر دو به عدم امکان ربط در قضایایي که تنها حـاکي از یـک واقعيـت خـارجي      ،و از سوی دیگر دانند يم
 .ندینما ي.( حکم م . اولي و. یها ات بسطيه، حملند )مثل هلي ا  مستقل

ت امام، پـذیرش  که نقد و انکار وجود ربطي در محکي قضایا از سوی حضر گردد ياز همين جا معلوم م
قضایا وجود ربطي  ةنظر مشهور را که در محکي هم ،و در واقع است ه را نشانه رفتهي آن به نحو موجبة کل 

 .دهند يمورد نقد قرار م ،رندیپذ يرا م
بـا   توان يزیرا چگونه م ؛دهد ياساسا  مقام علمي حضرت امام )ره( اجازة برداشتي غير از این را به ما نم

حال آنکـه چنـين انکـاری     ،ي، وجود ربطي را انکار کردد مورد نقض، به صورت سلب کل پيش کشيدن چن
 با به رخ کشيدن یک مثال مخالف، این کالم را ابطـال نمایـد.   تواند يو طرف مقابل م ردنياز به برهان دا

یا قضـا  ةالبت ه بدون تردید این موارد نقض برای ابطال کالم کساني که به صورت کلي و در محکـي همـ  
د نظر حضرت امام نبـوده  ورجز این نيز م رسد ي، کافي و وافي است که به نظر مرندیپذ يوجود ربطي را م

 است.

: نـد یفرما يمـ  نـد و به همين جهت نيز ایشان پس از آنکه در برخي از قضایا وجود ربطي را انکـار نمود 

بط و اإلضافح فی ییع هذة» )سـبحاني تبریـزی،    «املوا د احلق الو  صحیفح الوجود عن الن ب ح و الر 

م خالف آن، به توضيح دليل آنکه تنها در موارد کيد بر این مطلب و دفع توه ثبرای ت ،(66 :1، ج.ق 1323
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مبنواع إ حبداهول  »: نـد یفرما ي. ایشان در توضيح ایـن دليـل مـ   ورزند يمبادرت م ،همين قضایا جاری است

عونی املحودود و بفجویل    احلود   مر فنفس األ ات و الب ائط بح بولی  فی  کی األ ح بدعو  الن  

 .(66 :)همان «ح  املاهی  بینهام فی وعاء ب ر   حواقعی   حضافإنفس ا ی ب  فالهمکن فرض 

خود در ذیل بح  مشتق با اشاره به لزوم تفکيک حقـایق   کفایةاز آن سو نيز حضرت عال مه در حاشية 

األلفوا   ملیبمفاههو اکیمل   شغل ل   باما  احلکیمل  غری خمفی»: ندیفرما يمدر این بح   اتی اعتباراز 

( 66تـا:   )طباطبـائي، بـي   «املوضوعح من ایث هی کذل  بل بحث  إن ام هبعل ق باحل ائق الن فس األمرهح

آنهـا    واضح است که حکيم از آن رو که حکيم است، کاری به مفاهيم واژگان وضع شده از جهـت وضـع  

 .پردازد يماألمری  نفس ندارد، بلکه وی صرفا  به حقایق

، در پاسخ به این اشکال که با توجـه بـه مشـتق    الحکمه هنهایایشان ذیل بح  اصالت وجود همچنين 

ور اشتقاق )وجود( در صورت قول به اصالت وجود به محذور د  أب آن از ذات و مبدبودن لفظ موجود و ترک 

ق و لزوم رجوع به تبادر و أمـارات ظهورسـاز   اعتباری بودن بح  اشتقا ةلث، مسمیشو يیا تسلسل گرفتار م

لوی الوضوع إبها امور  اجوع علوی ب ودهر صوح  »: ندیفرما يم ،برای شناخت حقيقت آن را مطرح نموده

نف وها  حعینی حم ا ی ابعامل األلفا  و الوجود کام ب د  إبع ابعامل و احل اهق  بب  اإل حغو  او غلبالل  

 .(36 :1، ج.ق 1881، همان) «لنف ها حثابب

اسـتعمال و حقـائق تـابع اسـتعمال      غلبةاین اد عا بر فرف صح ت امری است مربوط به وضع لغوی یا 

 نيست و همان گونـه کـه گذشـت، وجـود دارای حقيقـت خـارجي اسـت کـه          آنهاالفاظ و چگونگي وضع 

 که دقيقا  همان مطلبي است که حضـرت ( 83: 1326)ر.ک؛ شيرواني،  باشد يمخودش برای خودش ثابت 

قیق نوام هوو بالربهوا  الود  إاحلمل  حا عرضی  کو    و»امام در مورد قضایای حمل شایع بالعرف با عبارت 

 .(86 :1، ج1363)موسوی خميني،  اند دهکرمطرح  «حاملاهی   حکموجوده  

 گيری نتيجه

 اتیتباربه خوبي ضوابط حقایق را از اع ،اهلل رحمهما ،عال مه طباطبائي و امام خميني ،که گفته شد چنان
عال مـه طباطبـائي در    ،از سـویي  انـد.  و ربط در قضي ه را از وجود ربطي خارجي جدا کرده اند تفکيک نموده

اساس تبادر  همانند حضرت امام صرفا  بر ،بررسي هيئات که مربوط به مقام وضع و اعتبارات عقالئي است
ات بسيطه، حمل اولـي و  مثل هلي  ،ت قضایادر بسياری از هيئا ،از این رو .اند و أمارات ظهورساز سير نموده

حضـرت امـام نيـز در     ،از جهت دیگر .گردد يکامال  بر هم منطبق م شان . نظری ه . شایع قضایای سالبه و.
اسـاس حکـم    همانند حضرت عال مه صرفا  بر ،بررسي وجود ربطي که جزء عالم وجود و امور حقيقي است

اولـي،   یهـا  ات بسيطه، حملاند و وجود ربطي را در محکي هلي  عقل و براهين فلسفي به قضاوت پرداخته
شان در خـارج   فلسفي، ذات و صفات خداوند متعادل و سایر قضایایي که موضوع و محمول ةمعقوالت ثاني
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 ولي در رابطة جوهر و عـرف، بـر   ،مورد انکار قرار داده ،و محمولي برخوردار نيستند از دو واقعي ت مستقل 
دیـدگاه امـام خمينـي و    کـه  . در پایان باید گفت کنند يفي، حکم به لزوم وجود ربطي ماساس برهان فلس

عال مه طباطبائي پيرامون ربط در ذهن و خارج نه تنها قرین خلط حقيقت و اعتبار نيست که نقدهای وارد 
 .برند يبر آنها خود از این مشکل رنج م
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